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 تخصیص صددرصدی بودجه  امنیتی
و تحقیقاتی نیرو های مسلح 

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س گفت: آن قس��مت از بودجه س��ال ۹۷ که تا 
امروز مورد نیاز نیرو های مس��لح در ابعاد »امنیتی« و 
همچنین »تحقیقاتی« بوده، صددرصد تخصیص داده 

شده است.
»ابوالفض��ل حس��ن بیکی« درب��اره در خص��وص 
تخصی��ص بودجه حوزه دفاعی کش��ور در س��ال ۹۷ 
اظه��ار ک��رد: آن قس��مت از بودجه س��ال ۹۷ که تا 
امروز م��ورد نیاز نیرو های مس��لح در ابعاد »امنیتی« 
و همچنی��ن »تحقیقاتی« ب��وده، صددرصد تخصیص 
داده شده است. وی افزود: همچنین در ۴ ماه گذشته 
اولویت های سوم و چهارم نیرو های مسلح تا سقف ۵۰ 

درصد تامین شده است.
ای��ن عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس یادآور ش��د: اولویت ه��ای اول، دوم، 
سوم و چهارم نیرو های مسلح برای دریافت بودجه، در 
نتیجه جلسات و تصمیمات فرماندهان نظامی با وزیر 

دفاع مشخص می شود.
حسن بیکی در پایان گفت: کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس تا امروز از روند تخصیص 
بوجه دفاعی کش��ور به قس��مت های مختلف نیرو های 

مسلح رضایت دارد.  میزان

 بررسی رفتار ربیعی در هیئت نظارت
بر نمایندگان

عضو هیئت نظ��ارت بر رفتار نمایندگان چگونگی 
بررسی اتهامات مطرح ش��ده در جلسه استیضاح علی 

ربیعی را در این هیئت تشریح کرد.
حجت االس��ام علیرضا س��لیمی نماین��ده مردم 
با اش��اره به بررس��ی اتهامات مطرح ش��ده در جلسه 
اس��تیضاح عل��ی ربیعی،گف��ت: موارد مط��رح در این 
جلس��ه نس��بت به برخی نماین��دگان و البته مباحث 
مطرح درب��اره وزراء اتهاماتی بود که م��ردم را نگران 
کرده است. این موضوع برای دفاع از حقوق مردم باید 
به صورت ج��دی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 

بررسی شود.
وی گف��ت: برای بررس��ی این موض��وع، از ربیعی 
درخواس��ت خواهیم کرد با حض��ور در هیئت نظارت 
بر رفت��ار نمایندگان مس��تندات خود درب��اره برخی 
نماین��دگان را ارائ��ه کند؛ در صورتی  ک��ه نماینده ای 
تخلفی کرده باش��د، قطعاً درباره تخلف آن نماینده به 
مردم توضیح خواهیم داد و اگر ادعای ربیعی درس��ت 
نبوده باش��د، نیز غیر درس��ت بودن آن ادعاها را برای 

مردم تشریح خواهیم کرد.  تسنیم

 ارائه ۴ محصول جدید زرهی و چرخ دار 
در نیروی زمینی 

فرمانده مرکز تولید، بهینه سازی و نوسازی شهید 
زرهرن نیروی زمینی ارت��ش گفت: در نیروی زمینی 

»ما نمی توانیم« محلی از اِعراب ندارد.
س��رهنگ »غامحسین س��لیمانی« فرمانده مرکز 
تولید، بهینه سازی و نوسازی شهید زرهرن نیروی زمینی 
ارت��ش در این باره افزود: در مجموعه ش��هید زرهرن به 
دنبال بهبود و بهینه کردن س��اختار بازس��ازی و اورهال 

تجهیزات نظامی بر مبنای یک نگرش علمی هستیم.
س��لیمانی گف��ت : ب��رای هفت��ه دف��اع مقدس 
امس��ال یعنی حدود یک ماه دیگ��ر برنامه رونمایی از 
دس��تاورد های ۶ ماهه نخس��ت مرکز شهید زرهرن را 

خواهیم داشت.  میزان

اخبار

مجلس اجازه تکرار حواشی استیضاح ربیعی را ندهد
نماین��ده نوش��هر گفت: قطع��ا رئیس مجلس ب��ا فراکس��یون های مجلس 
نشس��ت هایی را خواهد داش��ت تا حواش��ی اس��تیضاح ربیعی در مجلس تکرار 

نشود.
قاس��م احمدی الش��کی نماینده مردم نوش��هر و چالوس با بیان اینکه نباید 
ماجرا هایی که در جلس��ه استیضاح علی ربیعی رخ داد بار دیگر در مجلس تکرار 
ش��ود، اظهار کرد: قانون اساسی اختیارات ویژه ای را به نمایندگان مجلس داده است 
و آنان می توانند بر عملکرد مس��ئوالن اجرایی کش��ور نظارت کنند. رأی اعتماد یا عدم 

اعتماد به وزرا حق نمایندگان مجلس است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی سبک و سیاقی بود که در این جلسه استیضاح وجود 
داشت و متأسفانه بسیاری از افراد اخاق را رعایت نکردند. وی افزود: نمایندگان مجلس و 
دولت باید و به صورت کارشناسی مسائل را مطرح کنند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

پارلمان
مسئول مستقیم گرفتاری های کشور اصالح طلبان هستند

دبیرکل حزب موتلفه اس��امی با بیان اینکه اکثریت مسئولیت های اجرایی 
در پنج ساله اخیر در اختیار اصاح طلبان بوده است، گفت: اصاح طلبان مسئول 

اصلی مشکات پدید آمده در کشور هستند.
محمد نبی حبیبی در پایان نشس��ت دبیران حزب موتلفه اسامی با اشاره 
به پیش��نهاد ترامپ برای مذاکره، گفت: قبل از اج��رای تعهدات قبلی و پرداخت 

غرامت ها از طرف آمریکا، مذاکره بی معنی است.
وی اظهار کرد: ترامپ نیاز به عکس یادگاری با مس��ئولین ایرانی دارد. با این عکس 

هیچ مشکلی در روابط دو کشور حل نمی شود.
دبیر کل حزب موتلفه اس��امی  با اش��اره به برگزاری مانور قدرت س��پاه پاسداران 
انقاب اس��امی در تنگه هرمز گفت: برگزاری این مانور نش��ان داد پیامی که ترامپ می 

تواند از ایران بشنود فقط مقاومت، مقاومت و مقاومت است.   مهر

احزاب 
باید متناسب با شرایط تصمیم گرفت

مع��اون اقتص��ادی رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه باید متناس��ب با ش��رایط 
»تصمیم مناس��ب« و به هنگام گرفت، گفت: اولویت��ی که دولت درحال حاضر  
دارد این اس��ت که اطمینان حاصل کنیم در کاال های اساس��ی افزایش قیمتی 

رخ نمی دهد.
محم��د نهاوندیان با اش��اره ب��ه اقدامات دولت برای افزای��ش هماهنگی های 
اقتصادی افزود: در دولت دوازدهم عاوه بر س��تاد اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی، 
س��تاد مقابله با تحریم و ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تش��کیل شده و حرکت 
کش��ور در حوزه اقتصاد به سمت انسجام بیشتر می رود. نهاوندیان در خصوص اظهاراتی 
ک��ه ب��رای تغییر برخی از اعضای تیم اقتصادی مطرح می ش��ود گفت: رئیس جمهور در 
مس��ائل جدی اقتصادی کش��ور تعارف ندارند و اگر به این تصمیم برسند که اینکه فرد 

دیگری می توانند بهتر عمل کنند با آن درنگ نمی کنند.  میزان

خیابان پاستور 

یای خزر امضا ۶ سند همکار ی بین کشورهای ساحلی در
با حضور روس��ای جمهور ایران، قزاقستان، روسیه آذرباییجان و ترکمنستان ۶ سند همکاری 
بین کش��ورهای س��احلی دریای خ��زر در زمینه های تج��ارت و اقتصاد، حمل و نق��ل، مبارزه با 

تروریسم، جریان سازمان یافته و همچنین همکاریهای مرزبانی امضا کردند.
چهاراجاس پیش��ین سران کشورهای حاش��یه دریای خزر به ترتیب در ترکمنستان )عشق 
آباد - اردیبهشت 81(، ایران )تهران - مهرماه 8۶(، جمهوری آذربایجان)باکو - آبان 8۹( روسیه 

)بندر آستاراخان –مهر ماه ۹3 (برگزار شده است.

نمای نزدیک

س��خنگوی قوه قضاییه در نشست خبری  از بازداش��ت ۶۷ نف��ر در پرون��ده ه��ای سخنــــگو
اقتصادی اخیر خبر داد.

حجت االسام غامحسین محسنی اژه ای در صد و بیست 
و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به فشارهای 
وارده از س��وی دشمن به مردم گفت: دش��من به ویژه آمریکا 
تم��ام تاش خود را برای فش��ار آوردن ب��ه وضعیت اقتصادی 
م��ردم به کار می بندد تا مردم را ناامید کند اما باید گفت که 

مردم هشیار هستند. 
وی افزود: ضد انقاب خارج نشین هم همسو با دشمنان، 
نس��بت به ش��ایعه پراکنی ه��ا و اقدامات روانی اق��دام کرده 
اس��ت.  محس��نی اژه ای با بیان اینکه برای مقابله با مفسدان، 
چند بازپرس ویژه تعیین ش��د، گفت: دادس��تان تهران مامور 
پشتیبانی این قضات و نظارت بر کار آنها شد. همچنین معاون 
اول قوه قضائیه و دادستان کل هم ماموریت های جداگانه ای 

در این رابطه پیدا کردند.

بیش از یکصد نفر ممنوع الخروج شده اند
وی ادام��ه داد: تا به ام��روز ۶۷نفر از افراد متخلف و متهم 
دستگیر شده و بازداشت شدند. بیش از صد نفر اعم از کارمند 
دولت و صاحب منصب و غیره ممنوع الخروج شدند. ۲۵پرونده 

هم کیفرخواست صادر شده است.
محس��نی اژه ای اظهار داش��ت: برای س��رعت و دقت در 
رس��یدگی با توج��ه به محدودیت ه��ای قانونی موج��ود، باید 
اس��تجازه از مقام معظم رهبری می کردی��م.در موارد خاصی 

استجازه مطرح و ایشان هم موافقت کردند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از موافقت رهبری، 

نشستی با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد گفت: مقرر شد 
۶ ش��عبه دادگاه با س��ه قاضی حداقل دارای ۲۰ س��ال سابقه 
قضایی تشکیل ش��ود که در چارچوب استجازه این دادگاه ها 

کار خود را آغاز کنند.

هر مخل اقتصادی مفسد فی االرض نیست
محس��نی اژه ای درباره قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با 
مفسدان اقتصادی گفت: قرار شده با نام و نشان و بدون حرف 
اول اس��م و فامیل در دادگاه علنی رسیدگی و منتشر شود. در 
رابطه با تش��خیص مفس��د فی االرض هم قانون روشن کننده 
اس��ت. هر مخل اقتصادی، مفسد فی االرض نیست و در قانون 
مواد آن مش��خص اس��ت.اگر قصد براندازی نظ��ام و با علم به 

ضربه زدن به نظام باشد، از مصادیق جرم  مذکور است.
وی درب��اره  اتهامات��ی در جلس��ه اس��تیضاح نس��بت به 
نمایندگان و وزیر س��ابق مطرح ش��د، گفت: در قانون مجلس 
م��ده اس��ت مطالبی که در مجل��س مطرح می ش��ود ، هیات 
مجلس باید تش��خیص دهد که در راستای وظایف نمایندگی 

بوده است یا خیر.
وی ادامه داد: هیات)رئیسه( خود مجلس باید در مورد آن 
مطالب روز اس��تیضاح  نظر بدهد و سپس دادستانی به عنوان 
مدعی العموم ورود کند. محس��نی اژه ای با بیان اینکه رئیس 

سابق بانک مرکزی احضار نشده است
گفت : برای رئیس جمهور س��ابق پرونده قضائی تش��کیل 
ش��ده است و مثل گذش��ته می گویم که باید صبر کرد و زمان 
ان هم معلوم نیست. معاون اول قوه قضائیه در خصوص تعیین 
وقت دادگاه در پرونده مش��ایی گفت: اشکاالتی مطرح بود در 
پرون��ده و نمی دانم رفع ش��ده یا نه. با این ح��ال پرونده هنوز 

تعیین وقت نشده است.  مهر
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لبخند همسایگان به خزر
ادامه از صفحه اول

کارنام��ه افغانس��تان، ع��راق، لیبی، س��وریه و... 
ب��ه خوب��ی نش��ان می دهد ک��ه حض��ور غربی ها چه 
بحران هایی را رقم زده که میلیون ها نفر را جنگ زده و 
میلیاردها دالر ویرانی برجای گذاش��ته است. اگر نبود 
منفعت طلب��ی غرب امروز در فلس��طین و یمن جهان 
شاهد کشتار وحش��یانه زنان و کودکان تحت رهبری 

آمریکا و مهره هایش نبود. 
بر این اس��اس آنچ��ه در حوزه دری��ای خزر باید 
م��ورد توجه باش��د اس��تمرار روند گذش��ته مبنی بر 
خودداری از نظامی سازی منطقه و تکیه بر داشته های 
همس��ایگان خزر ب��رای تامی��ن امنیت ای��ن منطقه 
اس��ت که حلقه تکمیلی آن نی��ز رویکرد به همگرایی 
اقتص��ادی با تش��کیل بازار مش��ترک خزر اس��ت که 
می تواند تامین کننده اهداف و منافع همه همسایگان 
باش��د. طرح هایی که جمهوری اسامی ایران همواره 
ب��ر آن تاکی��د و به آن پایبند ب��وده و برای تحقق آن 
تاش های بس��یاری صورت داده و س��ایر همسایگان 
خزر با بهره گی��ری از ظرفیت ها و طرح های جمهوری 
اسامی می توانند نقش��ی مهم در تحقق این مهم که 
تحقق بخش آینده ای روش��ن برای این منطقه باشد، 

ایفا کنند.

سرمقاله

کتایون مافی
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در ابتدای دولت یازدهم زمانی  که حس��ن روحانی به عنوان گـــزارش دو
رئیس این دولت انتخاب شد، او در مورد بسیاری از 
نابس��امانی ها و کاس��تی های کش��ور گفت که این 

مشکات از دولت قبل به او به ارث رسیده است. 
اما حاال ک��ه روحانی به عنوان دولت دوازدهم 
ریاست قوه مجریه کش��ور را به عهده دارد، شاهد 
هستیم که آنچه از دولت قبل به او به ارث رسیده، 
بیش��تر از آن چیزی است که خود در سخنانش به 
آن اشاره می کرد و او اینک از این میراث به خوبی 
برای فرافکنی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت 

ها استفاده می کند. 
ای��ن میراث چی��زی جز نیس��ت. درحالی که 
بیش از یک س��ال از دولت دوازده��م، می گذرد، 
مسئوالن این دولت هنوز راهکار و برنامه ای برای 
حل مشکات مردم ارائه نداده اند و حاال دچار تب 

" بگم بگم " ها شده اند. 
ای��ن درحالی اس��ت که هن��وز رویک��رد این 
مس��ئوالن در روزهای نخس��تین دول��ت یازدهم 
از خاط��ر مردم نرفته اس��ت. آنها هم��واره با "بگم 
بگم"ه��ای احمدی نژاد مخالف بودن��د و  از آن به 
عنوان وس��یله ای برای نق��د دولت های نهم و دهم 
اس��تفاده می کردن��د. ضرب المثلی اس��ت که می 

گوید: "رطب خورده منع رطب چون کند؟". 
ای��ن تیک��ه کامی ک��ه ای��ن روزه��ا هر جا 
مصاحبه ای از اطرافیان روحانی منتش��ر می شود، 
در آن از صبر حس��ن روحانی؛  سکوت وی سخن 

به میان می آید .
نمونه این مطلب را می توان در اظهار مش��اور 
رئیس جمهور که گفته بود او در جلس��ه مجلس با 
صراحت بیش��تری برای اطاع مردم سخن خواهد 

گفت را می توان دریافت. 

رسمی دیرینه
»بگم بگ��م« ها رس��م دیرینه احم��دی نژاد 
و یارانش بود که در طول هش��ت س��ال ریاس��ت 
جمه��وری هر لحظه با در دس��ت ک��ردن خود در 
جیب برای رو کردن سند تاش داشتند، مخالفان 
و منتقدان خود را از طرح مسائل منصرف کنند. با 

این حال از آن زمان تا کنون سندی رو نشد.  
حاال در مدتی ک��ه  از عمر دولت روحانی می 
گذرد، این روش مورد استفاده قرار گرفته است. از 
جمله اینکه با پذیرش س��وال از رئیس  جمهور در 
مجلس روحانی در نامه ای به رئیس مجلس تلویحا 

اقدام به تهدید خانه ملت کرد.
رئی��س جمه��ور خطاب به رئی��س خانه ملت 
نوشت » البته این امر می تواند فرصت خوبی باشد 
تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو 
نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت 

من و شما نیز از آراء آنها است.«

افکار عمومی
در این میان بسیاری از کارشناسان در این باره 
میگویند:  اینکه بس��یاری از افراد نزدیک به رئیس 
جمهور تهدید می کنند که روحانی  با صراحت در 

میان مردم س��خن می گوید؟ موضوعی اس��ت که 
نظر بسی افراد را به خود جلب کرده است، سوالی 
که در اینجا مطرح می ش��ود این است آیا چیزی 
از مردم پنهان می ش��ود که دولت در صدد اس��ت 
آن را پنهان کرد ؟ اس��تدالل دولت در این زمینه 
چیست؟  این درحالی است که رهبر معظم انقاب 
اس��امی بارها در فرمایش��ات خود تاکید فرموده 
اند که مردم غریبه نیس��تند و نباید چیزی از آنها 

پنهان شود 

تقصیر با دولت
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان سیاسی 

معتقدند، با ادعا نمی توان موضوی را ثابت کرد .

چرا دولت اگر سندی در دست دارد که نشان 
می دهد که برخی در کش��ور مانع انجام برنامه ها و 
اقدامات او هستند، شناسایی و موانع برطرف شود 
اینک��ه ش��رایط موجود بدون س��ند و مدرک 
گردن گذاش��ته ش��ود موضوعی نیس��ت که دیگر 

افکار عمومی آن را بپذیرد.
موضوعاتی چون دولت س��ایه یا اینگونه حرف 

ها دیگر برای مردم پذیرفتنی نیست. 
روحانی برای صحبت ک��ردن ابزارهای خوبی 
دارد و  طبق نص قانون اساسی و آیین نامه داخلی 
مجل��س، هر وق��ت بخواهند می توان��د در مجلس 
س��خنرانی کنند. بنابراین برای گفتن حقایق نیاز 
نیس��ت که وقتی نمایندگان از وی  س��وال دارند، 

ایشان به گفتن حقایق بپردازند.
این رئش که رئیس جمهور سواالتی از جنس 
اقتصاد را با  پاس��خ هایی از جنس سیاست ترکیب 
می کند تنها نشان از خود نمایی سیاسی دارد که 
این روزها حنای بی رنگی در میان مردم محسوب 

می شود. 
چنین تهدیدات نشان از انحراف افکار عمومی 
برای پوش��ش ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت 
و نب��ود مدیری��ت واحد در این ح��وزه دارد . بهتر 
است او افشاگری ها را به آینده موکول نکند. او در 
س��خنرانی های خود بارها گفته است که برخی از  

موضوعات را در آینده تشریح می کند 
تا خیلی ها خجل شوند اما بهتر است که دیگر 
صبر نکند چرا که او مس��ئول پیگیری تخلفات در 
کش��ور اس��ت. این نوع اظهارنظرها فارغ از این که 
به نوعی سرپوش گذاشتن و  انحراف افکار عمومی 
اس��ت، نوعی بی اخاق��ی و تهمت زن��ی و ایجاد 
ش��بهات در کشور و بی اعتمادی مردم است و جز 

در بازی سیاسی قابل تعریف نیست.
 اگ��ر روحانی از این گون��ه اقدامات اطاعات 
موثقی دارد باید در اختیار دستگاه قضا قرار دهد تا 

به آن رسیدگی شود، آن را جیب خود نگه دارد.
سوالی که باید از روحانی و دولت مردان دولت 
پرس��ید آن اس��ت که چه زمانی به پایان مس��یر 
می رسند و چه زمانی قرار است به "بگم بگم"های 
سیاس��ی  پایان بدهند و بگویند؟! شاید هم چیزی 

برای گفتن ندارند.
اما به نظر می رس��د، پش��ت بگ��م بگم ها در 
آس��تانه انتخابات، نیات دیگری نهفته اس��ت. این 
نوع اظهارنظرها فارغ از این که به نوعی س��رپوش 
گذاش��تن ب��ه واردات بی روی��ه و انح��راف افکار 
عمومی از این موضوع مهم است، نوعی بی اخاقی 
و تهم��ت زنی اس��ت و جز در بازی سیاس��ی قابل 

تعریف نیست.

نگاهی به میراثی که از دولت های قبل به روحانی رسید

آن مرد رفت، شیوه بگم بگم ها کهنه شد

سخنگوی قوه قضائیه  خبرداد
بازداشت 67 نفر در پرونده های اقتصادی اخیر

رئیس جمه��ور گفت: دریای  ن يبــــو به کش��ورهای تر متعل��ق  خزر 
س��احلی آن اس��ت و هر نوع اح��داث و واگذاری 
پایگاه ه��ای نظام��ی به کش��ورهای خارجی، عبور 
ش��ناور های جنگی و حتی ترانزی��ت محموله های 
نظامی خارجی متعلق به غیر کش��ورهای ساحلی 

از دریای خزر ممنوع است.
حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در اجاس 
سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان 
با بیان اینکه ام��روز دریای خزر، به عنوان منطقه 
ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری 
و همگرای��ی بین دولت ها و ملت های آن اس��ت، 
گف��ت: اکنون ای��ن منطقه به الگوی��ی موفق برای 
تضمین صلح، ثبات، دوس��تی، حسن همجواری و 
پیشرفت تبدیل شده است و این اجاس یک قدم 
دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که 

باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود.
روحانی تصریح کرد: پس از فروپاش��ی اتحاد 
جماهیر ش��وروی، همکاری کش��ورهای ساحلی با 
امضای »کنوانس��یون محیط زیس��ت تهران« آغاز 
ش��د که ب��ه اعامیه ۲۵ ماده ای، ب��ه عنوان اولین 
سند سیاس��ی منعقده میان ۵ کشور انجامید. این 
کنوانس��یون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است 
ک��ه ناظر بر کلی��ات حقوق و تکالیف کش��ورهای 

ساحلی در دریای خزر است.
وی  خاطر نشان کرد: در این کنوانسیون عاوه 
ب��ر تأکید و اختصاص تعلق کام��ل دریای خزر به 
کشورهای ساحلی،  اصول مهمی همچون»تصریح 
بر ممنوعی��ت حض��ور نیروهای مس��لح بیگانه«، 
»انحص��ار هرگونه دریان��وردی صرفاً ب��ا پرچم ۵ 
کشورس��احلی«، »ممنوعیت دراختی��ار قراردادن 
قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و 

تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی« قید شده اند.
وی اضافه کرد: امروز گرچه گام بسیار مهمی 
برداش��ته ایم ول��ی باید اذعان کنیم ک��ه با امضای 
این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به 
دریای خزر حل و فصل نش��ده است، ضمن اینکه 
پذیرش نهائی کنوانس��یون من��وط به طی مراحل 

قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی است.
روحان��ی تصری��ح کرد: الزم می دان��م به مفاد  
قراردادهای 1۹۲1 و 1۹۴۰ بین ایران و ش��وروی 
س��ابق، اشاره و تأکید کنم که در کنوانسیون رژیم 
حقوق��ی دریای خزر، محدوده بس��تر و زیربس��تر 
هنوز تعیین نش��ده اس��ت و این ام��ر متعاقباً طی 
تواف��ق میان طرف های ذیربط انجام خواهد ش��د. 
همچنی��ن با توجه به وضعیت س��واحل جمهوری 
اسامی ایران، روشن اس��ت که هدف از بند سوم 
از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مس��تقیم 
در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه 

سواحل ایران است.
رئی��س جمه��ور گف��ت: پیش بین��ی برقراری 
ازوکاری منظم برای تضمین اجرای موثر کنوانسیون 
و بررسی همکاری ها و رایزنی های پنج جانبه منظم 
درسطح عالی، یکی دیگر از مشخصه های این توافق 
است. چنین سازوکاری فرصت مناسبی برای توسعه 
همکاری ه��ا در تمامی زمینه ها خواهد بود. از اینرو 
ضروری اس��ت کشورهای ساحلی نسبت به نظارت 
مستمر بر حس��ن اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی 

دری��ای خزر و همچنین س��ایر توافقات چندجانبه 
براساس ساز و کارهای مشخص شده در این اسناد 

متعهد باشند.
وی اظه��ار داش��ت: منابع انرژی خ��دادادی 
دریای خزر به مردم کش��ورهای ساحلی آن تعلق 
دارد. یگانه راه حل ب��رای ممانعت از بروز هرگونه 
اختاف در مناطق تحدید حدود نش��ده، این است 
ک��ه کش��ورها از این مناب��ع به صورت مش��ترک 
بهره ب��ردای کنند و از اکتش��اف و بهره برداری در 

این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز نمایند. 
وی بیان داش��ت: علیرغم ظرفیت بسیار باالی 
کشورهای س��احلی دریای خزر، میزان استفاده از 
مزیت حمل و نقل دریایی در مقایسه با ظرفیت های 

ایجاد شده و در دست احداث، ناچیز است. 

 تبیین نکات مهم مورد بحث دریای خزر 
در اجالس

رئیس جمه��ور اجاس قزاقس��تان را یکی از 
اجاس های بسیار مهم درباره خزر دانست و گفت: 
دلیل آن اصول مادری اس��ت که در رابطه با رژیم 

حقوقی دریای خزر بحث و بررس��ی می شود و در 
این کنوانسیون نکات بسیار مهمی وجود دارد.

حسن روحانی پیش از س��فر به قزاقستان در 
جمع خبرنگاران گفت :  این سفر به دعوت رسمی 
نور س��لطان نظربایف رئیس جمهور قزاقس��تان و 
برای شرکت در پنجمین اجاس سران کشورهای 

ساحلی انجام می شود.
وی، اظهارداش��ت: دریای خزر اهمیت خاصی 
داشته برای همه کشورهای ساحلی، روشن شدن 

ویژگی استفاده از این دریا حائز اهمیت است.

همکاری های مشترک ایران و روسیه در 
دریای خزر به نفع دو ملت است

در همین حال روسای جمهوری اسامی ایران 
و فدراس��یون روسیه در حاش��یه پنجمین اجاس 
سران کش��ورهای س��احلی دریای خزر در زمینه 
مهمترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین الملی 

گفتگو و تبادل نظر کردند.
حسن روحانی در دیدار والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور فدراس��یون روس��یه بر ضرورت و اهمیت 
بیش از پیش توس��عه روابط و همکاری های تهران 

– مسکو در بخش های مختلف، تاکید کرد.
رئیس جمهور همکاری های مش��ترک ایران و 
روس��یه در دریای خزر را به نفع دو ملت دانس��ت 
و خاطرنش��ان ک��رد: باید تاش کنیم ت��ا خزر به 
عنوان دریای صلح و دوستی و عاملی برای تقویت 
مناسبات، همکاری ها و دوستی بیشتر کشورهای 

ساحلی تبدیل شود.
روحانی اف��زود: همکاری های دوجانبه و چند 
جانبه ایران و روسیه در مسائل مختلف منطقه ای 
و بی��ن المللی از جمله در زمینه امنیت منطقه ای 
و مبارزه با تروریس��م داعش در سوریه آثار مثبتی 
در منطقه به دنبال داشته و باید این همکاری ها تا 

ریشه کنی کامل تروریسم ادامه پیدا کند.
والدیمی��ر پوتی��ن رئیس جمهور فدراس��یون 
روس��یه نیز در این دیدار با اش��اره ب��ه روابط روبه 
گسترش دو کش��ور در زمینه های گوناگون تاکید 
کرد: مس��کو آماده توس��عه هرچه بیش��تر روابط 
و مناس��بات با تهران در زمینه ه��ای مورد عاقه 

طرفین و در راستای منافع مشترک است.
رئیس جمهور روس��یه برج��ام را توافقی بین 
المللی و مهم دانس��ت و با اشاره به ضرورت تاش 
در راس��تای حفظ و استحکام برجام از سوی همه 
طرف ها پ��س از خروج یکجانبه آمری��کا از آن، بر 
ادام��ه رایزنی ها و همکاری مس��ووالن دو کش��ور 
درباره ح��ل و فصل مس��ائل و موضوعات مختلف 

منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

مراحل قانونی شدن کنوانسیون حقوقی 
دریای خزر باید طی شود

رئیس جمه��ور در حاش��یه پنجمین اجاس 
سران کشورهای ساحلی دریای خزر و در نشست 
خبری گفت: نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای خزر مستلزم طی مراحل قانونی است و در 
ایران نیز باید مجلس ش��ورای اسامی این سند را 

به تصویب برساند.
حس��ن روحان��ی  با بی��ان اینک��ه اولین قدم 
مثبت در همه مسیرهای دس��تیابی به این توافق 
حس��ن همجواری و روابط خ��وب دولت های پنج 
گانه اس��ت، اظهار داش��ت: روابطی که امروز بین 
ایران و ترکمنس��تان، قزاقستان، فدراسیون روسیه 
و آذربایجان وجود دارد، روابطی بس��یار دوس��تانه 

است و این عامل اصلی برای توافقات است.
وی افزود: اگر دولت ها به هم نزدیک نبودند، 
روابط شان از هم فاصله داشت. منافع ملی همه ما 
مد نظر نبود و مردم این منطقه تاریخ عمیق روابط 
نداشتند و به این راحتی نمی توانستیم در یک روز 
هفت س��ند را شامل یک س��ند مادر و شش سند 
همکاری به امضا برس��انیم. روحان��ی گفت: اعام 
کردی��م هیچ نیروی خارج��ی نمی تواند در دریای 

خزر رفت و آمد داشته باشد.

روحانی در اجالس سران کشورهای ساحلی دريای خزر:

عبور شناورهای جنگی از دريای خزر ممنوع است


